
Starosta Plaseczyński
05 500 P aseczno
!l, chy] czkowska 14

oSR,6233.12.20,] 5, Dś

Decyzja Nr 370/2015

Na podstaw]e art, 4] L]St, ]. ust, 3 pkt 2, w zwląZku Z art, 42 t-]st 1 ustawy

Z clnla 14 grucInja 20]2 l. O oc]pa(lach (lz lJ. z 2a13 l, poz 21 z poz zm-\

oraz art, ]04 jali. 155 ustawy Z dnia ']4 czerwca 1960 r, Kodeksu Poslępowdna

Ad m in]stlacy]n eoo (,Dz. U. ż 2a13 l- poz. 261 z r:óź zm.), po rozpatlżen u Wniosku

s0óik Ae]enc]a ochrony Środowska EKOPARK P. Stanger Wspó ncy sp, J, Z siedżibą

W Pasecznie, przy ul, okuickego 4 05 500 Paseczno, numer REGON 0]317686]

nurnel NlP 1230BB4670

orZekam

zrnienam dec}zję Nr ]6/2015 starosty Piaseczyńskiego Z dnia 22 styaznia 2015 l,

znak ŚRL.6233,74,2014.2o15, W części dotyczącej udzielenia spólce Agenc]a ochrony

Ślodowjska EKOPARK P, Stanoer i Wspóncy Sp, J, z siedzibą W Plasecznie,

przy ul. oku|ickego 4, o5-5oo Piaseczno zezwolenla na zbielanie odpadóW

niebezpiecżnych i ]nnych niż njebezpieczne W obiekcie W P asecznle,

przy U, okulick]eso 4, W następujący sposób:

W pkt |l ppkt 2 itea a decyzji ,,Rodzaje odpadóW przewidzianych do zberanla

oraz miejsce i sposób ich magazynowania|

a. odpady inne n ż nlebezp eczne:", dodaję nowe pozycje W

P aSeCZno. d|_ 22.10.2a15

Mesce
Soosóo TaOaly'-owd-ia a6q6z,rowana

Kod
jdpadu

]

Rodza] odpadu

odpady z ksztaltowanja olaz
f]zycznei i mechanicżnej obróbk
powierzchn meta]i i twolz}ĄV

sżtucznych

odpady z
llzycz|ej l

poWieżchn
śzt!cZnych

ksztaltowania olaz
mechanicżnej oblóbk

meta I l tworżyłV12 01

1/B



]2 01 01

12 a1 a2

odc,ady ż locżenia p łolvan]a
żelaża alaż eqo stopóW

Cząstk pył,|

stopÓW

odpady Z toczen a
rneta n]eże ażnych

3

odpad będż e
ma§azynowany se ekty\,ł/n e

na oa etach w
Zamykanych po]em n kach

Ub po]ernn kach
s atkowych

Haa
magazynowa

odpad będż e
rnagażynowany se ektywn e

żeaza araż )ega na paetach, W

Zamykanych po]emn kach
l!rb pojernn kach

s atkowych

odpad będz e
'dgdr o^on oo nlio

Ha]a
Tn agażynOWa

Haa
rnagezynowa

Haa
magażynowa

]2 0] 03

]2 o] 04

15

15 0]

16

ołowan a na pa eiach, W

żamykanych pojemn kacil
ub po]emnikach

siatkoWych

odpad będz €
magaży|owany selektywn e

, Ę.pa)a
L,Za5tk l o\]/ nelaL n eże dżnVcrl _a-"dj'Looó_"ć,

Ub po]emn kach
ś atkowych

odpady opakowaniowe; sorbenty,
ikan]ny do Wycielan]a, mateliały
filracyine i ubrana ochlonne
n eu]ęte W innych grUpach

odpady opakowaniowe (Wlączn e
Z se ektyłvnie glomadżonymi
komUnalnymi
opakowaniowyrn )

odpadam

]5 01 04 opakowanazmeia

odpady neljęte W nnych
ql|]pach

odpad będżie
magażynowany se ektywn e

na pa]etach, W

Zamykanych po]emn kach
l!rb po]emnrkach

s atkowych

Hala
magazynowa

Zuźyte Ub n enadaiące sę do
t]żytkowan a po]azdy (włączaiąc

rnaszyny pozadrogowe), odpady
z demontażu, przeg ądU
konseMacil po]azdóW (z

Wryłącżen em grlp 13 i 14 oraz
podgrup ]6 06 j 16 08)

T6 01
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16 0] ]7 [ł_"iale Ze]ażne

3

odpad będz 3
m agażynowany selektywnie

na pa etach, w
Zan,]ykanych pojer.n kach

Ub poiemn kach
s aiko!^/ych

H ala
Tn agażynOWa

16 02

]6 02 ]4

16 02 ]6

16 06

]6 01 ]8 Melaenieżeazne

16 06 0,1
Batel e a ka czne iZ Wyiącżen em

]60603)

0tj 05 nne baler e i akL]rnU atory

żiemię z
ZanieczyszcZonych)

ierenóW

17 a4

odpad będż e
magazynowany se]ekty\łn e

na pa elach, w

Zamykanych po]emn kach
L]b l]oienrn kacil

s aikc\\/ych

odpady urządzeń e ektrycznych i

e ektron cznych

Zl ,ż\l e llżądz2|:a nne nlż

lvyTn]en cne !! ] 6 C2 09 co ] 6 02
]3

odpad będżie
Tnaeażync,łail se ektylvn e

n: pa etacl rr

żaanykanych po]emn kach
Ub po]emnjkach

s etkoirych

odpad będż e
rnagazynowany se ektywnie

na pa etach, w

Zamykanych pojemn kaclr
Ub poiemn kach

s alkowych

E]ementy us!rnięte ze zLlżylyeh

Urżądżeń nne niz Wyrnien one W

]6 02 15

Bater e ak!mu]atory

Ha]a
m agaZyn0!!a

Haa
maga7ynotra

an agazynowa

Haa
magazynowa

odpad bęcz e
magażynowany se ekty!!n e

na paletach, W

zamykaaych po]ern nikach
Lrb po]emn kach

siaikowvch

odpad bĘdzje
magazynowany se ektywn e

na pa ?iach \(/

Zarnykanych poiemn kach
ub po]em n kach

ś alkowyah

Hea
TnagaZyno!!a

odpady z budowy, renrontóW i

dernontażu obiektów
b!dowlanych olaz nflastruktury
dlogowej (Wlącża]ąc glebę i

odpady
stopÓW

i złorny meta|iczne oraz
metali
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17 04 a1 Miedź, brąz, mosiądż

] 7 04 02 AlLrm nilrm

17 04 03 olóW

]7 04 04 Cynk

11 a4 05 Z_"lażo i stal

odpad będz e
magazynoWany selektyWnie

na pa etach, W

Zamykanych po]emnikach
ub poiemnikach

siatkoWych

odpad będZ e
magażynowany selektywnie

na paetach, w
zamykanych pojem nikach

ub po]emnikach
siatkoWych

odpad będZ e
magażynowany selektywnie

na paetach, w

Naa
magazynowa

Naa
rnagażvnowa

Haa
maoazynowa

Haia
rnaqażynowa

żarnykanych pojem nikach
Ub po]emnikach

siatkoWych

odpad będż e
magazynowany selektywn e

na pa etach, W

zarnykanych po]errn kach
lUb pojemn kach

ś atkowych

odpad będzie
rnaoazynowany se ektywn]e

na paletach, w
Zamykanych pojernn kach

IUb po]emnikach
s]atkoWych

]7 04 06 Cyna

inne niz Wymjenone W ]7

odpad będżie
magazynowany seIeklywnie

na paletach, W Ha a
Zamykanychpojemnjkach rnagażynowa

odpad będz e
maoażynowany selektywnie

na pa etach, w
żamykanych po]emnikach

Llb pojemn kach
siatkoWych

odpad będzie
maqazynowany se ektywn e

na pa]etach, W

zamykanych pojemn kach
lub pojernn kach

s atkowych

Hala
magazynowa

Kab e
04 10

Hala
rnaqażynowa

Mieszan ny

17 0Ą 11
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19

odpady ż insia|acji ulządzeh
służących zagospodalowanu
odpadóW, z oczyszczalni ścjekóW
a@z z uzdalńia.lia Wody pitnej i

Wody do colów prżemyslowlctl

odpady z mechan cznej oblóbkl
odpadóW (np, obróbk] ręcznej,
sortowanja. zgn]atania,
granu owania) n eujęte W nnych
grupach

odpad będZ e
m aqazynowany selektywnie

19 12 02 Meta]e Zelazne
na pa etach, w Hala

19 12 03 Metale n ezelazne
na palelach, w

zamykanych po]emnikach
lub pojemnikach

siatkoWych

2.

Hala
magazynowa

W pkt || ppkt 2litera b decyzji ,,Rodzaje odpadóW pzewidzianych do zbierania

oraz miejsce isposób ]ch magazynowaniaI

b, odpady niebezpieczne;", dodaję nowe pozycje W tabeliI

Kod
Rodzaj odpadU sposób maoazynowania

M eisce
magazynowania

Hae
maqażynowa

odpadu

nieujęte W ]nnych

L
odpady u,ząd?ef
e e"lrycllyc- i

elektron c/lycn

odpad będzie Tnagażynowany
Ia s'ol1 oo, s.e l,; .ą.oded,,,
(ond.n'atol, on "'6|" o 

, on}|anyc, ooonn,J,h 1,o l .gal\,o^dPCB : ,, ___ _ _, ^, ^^po]emnllach s]alIowych

]60209.

]6 02 10-

Z|żylę
ZaW elające PcB
zan eczyszczo|e
WymienoneW]6

wządzeń|a
albo nimi
inne niZ

02 09

odpad będzie magazynowany
se]ektywnie na pa etach, W

żamykanych poiemnikach l!rb
po]emn]kach s]alkowych
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1

]6 02 11"

1602]2*

]6 02 ]3*

]6 02 ]5*

4

Haa
raaqażyno\ła

2

Z:,:żyle l)lzą.)żer]:1a

żaW era]ące ileony, HCFc,
HFC

3

odpad będż e magazynowany
se ektylln e na paietach, W

zamykanych ooiemnjkach ]!b
po]ernn kach s alkowych

Z|-)żyIe

żaw eaaiące woIny

odpad będżie rnagazynowany
s,ó ektywn e na pa eiach, \!

zamykanych pojemn kach ub
po]emnikach s atkowych

odpad bĘdż e r.agazynowany
s-. ektywn e na pa etach, W

żamykanych po]emn kach ub
po]emnikach s alkowych

odpad b9dZ]e rn agażyno\łany
se ektywnle na pa elach, W

Zamykanych pojemn !.ach ub
po]emnikach s atkowych

l|żylż
żaw elające
eIementy5)
wym e nione
16 a212

ulządzen a
niebeZpiecZne

inne |ż
\ł ]6 02 09 .]o

r]rżądzen a
ażbest

Hala
m aqazynowa

Ha]a
m aOażynoWa

Hala
riagaZync\r'/e

N ebezpreczne elementy ub
cżeśc składowe L]SUn ęte Ze
żLrżyiych L]rZądżen

16 06 Balerie i aLUmu alory

]6060]- Bater e ] Haa
magażync!!a

odpad będż e rnagezynowany
akumU atory se ektywn e na pa etach, !V

Zamykanych po]emn kach L]b

po]emn kach siatkowych

l o oo o:- B||"n" 
o"J,no#u'u'u'o'u

] 6 06 03* Bater e zaw ela]ące rtęć

odpady z budowy

11

remontów demontażu
obiektóW budoWlanych olaZ
inflastruktLlry dlogoWej
(Włączaiąc glebę żiemię Z
ter9nóW Zan]eczyszcZonych)

odpad bĘdZ e rn agażynowany
se ,.ktywn e na pa elach W

żarnykanych po]erin kach L]b

po]emn kach slatkowych

0dpad bĘdż e Tnagażynowany
se ektywn e na pa etach, W

żamykanych po]emn kach L]b

po]emnikach S atkowych

Haa
magażynowa

Ha]a
rn agażyno]ira

17 04
odpady złomy meta czne
oraz stopów metal

0dpady

]7 a4 a9, ża.l ecż,az.,Zane
!LD!lanc am
n ebeżp ecznymi

Kable żaW era]ące ropę
] 7 0,1 ]0* naftową, s.nołę nne

sUbstanc]e n e l]eżp eczne

rnetal odpad będz|e magażynowany
se ektywn e na pa eiach, W

żamykanych po]en]n kach !b
po]emn]kach S atkowych

odpad będZ e magażynowany
se ektywn e na pa elach, W

żamykanych pojernn kach ub
po]erinikach s alkowych

Ha a
m aqazynowa

H ala
maqażynowa
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uzasadnienie

Pśmem Z clna 24 serona 2015 r UzL]pełnjonym pismem ż d|ia 24 \ltżeśala

2o15 r półka Aoencja ochlony Śroclowska EKOPARK P. Slanger Wspónicy Sp J

Z siedzibą W Piaseczne, plzy U. okLrlckiego 4, o5 5oO Paseczno, Wystąp ła

7 Wn osk em W §DTaW e Zm any decyz]i Nr 16/20] 5 starosty P asecżyńsk ego

z dlla 22 stycznla 2015 r, Znak ŚBL.6233.74.2o14.2O15, W czĘścl dotyczące]

Uc]Z e enia Spółce AOenc]a ochlony Środowiska EKoPABK P stanger iWspónicy Sp, J,

Z seclzbą W Pasecznje, przy U, okt]] ckiego 4, 05-500 Piaseczno żeZWoena

na Zb eranle oc]pacJóW n ebezp ecznych innych n Z niebezp eczne W ob ekcie

W P asecznie, prży U okul]ckieoo 4.

W myś § 3 ust, 1 pkl 81 lażpalządze| a Fady MjnstróW Z dnia 9 Stopada

2o]0 r W splawle przec]s ęWżjęć mogących Znacząco oddzlalywać |a środoWisko

lDz, U. z 20]O l. Nr 2]3, t]oz. ]397 ż poz Z.n )pun|ty'.]o Zbelana Ub przeladunku

zlarna zallczają Sę clo przedsęWZięó rnogących polenc]alnie Znacząco oddzaiywać

na śroc]owsko Zgod| e z ań, 71 ust, 2 pkt 2 Ustawy ż dna 3 pazdziernika 2008 r,

o udostępnlaniL.] lnformac] o śroc]oWiskL] i jego ochrone, udziaLe społecZeństwa

W ochrone śroc]owiska oraz o ocenach oddziaływan a na ślodowsko (Dż, U, Z 20]3 l,

poz, ] 235 z póż, żf|-) c] a przedm otowej nwe§tyc] i€st Wymagane L,]Zyskanie decyzji

o śloc]oW Skowych UWarL]nkowan ach Ieaiżac] plzedsięWZlęcia, Wobec powyźsżego,

W myś art, 42 ust, 4 ustawy o oc]padach, do Wniosku oprócz niormacj] o Sposobe

postępowanla Z odpaclam zaląazorla Została decyż]a Burmistlza N4asta i Gm ny

Plaseczno Nr 9/2o']5 o ślodowskowych Uwarunkowan ach ż dna 1'] sielpnja 2015l,

Znak ośR,6220 B,20] 5 Łl\4,

Powoc]em Wystąpena o Zmanę decyz] Nr 16/20]5 Slalosty Piasecżyńskiego

]est roższelzen e Zaklesu plo\,Vadzonej clzlaia noŚc o Zb eran e odpadÓW Wym en onyoh

W nln eiszei decyz]i,

Zgad.lię z Uslalenlami oboWiąZU]ącego mieiscowego p anU Zagospoda oW6n a

plzestrżennego cZęści miasta PiasecZna d a obszalU oglan czonego Ll] cam :

okUickiego, JullanoWską, glanicą adminlstracy]ną mjasta PjasecZno dalej U:lcam:

Plzesmyckieoo, Zeg ńskiego, Chyicżkowską, Arm Kra]owej żatw erdzonee,o Uchwałą

Rac]y Miejskiej W Piaseczn|e Nr 427lXV 112012 z drlia ] 5 Utego 2012 r,

(,DZ. IJlz Woj, Maz. Poz, 3134 Z c]nia 26 kWetna 2012 r ), teren

na któryrn Zloka| Zowane są dZ alk o nr eur, ']3i/26, ] 3i 29, 13,/3] , oblęb ] 8

W Pasecznle, plzy U, okL] ckego 4 polożony jest W obszarze L]rbanlstycznym

przeznaczonym poc] prodUkc]ę, skła(]y usług n!euciążlWe (symbol 1P-SiU),

W obszalże urban stycznym 1P s/U p an Usta a ]ako podstawowe przezna'żen e teTenU

pod plodukc]ę, skiacly oraz usługj nieuc ązllwe,

Wediug § 5 pkt 15 WW, Uchwaiy pod po]ęciem UslL]g neuciąZ Wych rozurn e

s Q samoc]ZieIne ob ekty bUdowlane lL]b pomieszczenia W bL]dynkach o nnych funkcjach

7 i8



niź Usłuoowe i wządże|ia siuzące dz]alalności, które] celem ]est Zaspokajan e potrżeb

lUdnośc , a n e Wytwalzanie bezpoślednio metodam plzen]ysłowym dóbr matel a]nych,

klóre n]e są Za czane, Zgodne Z obow ążUjącyrn przepsaml do prżedsęWZęć

mogącycl] żaWsże Znacząco oddż aiy\,,/ać na śIodoW sko,

Należy żatem stw erdzić, że W prżedrn otowe] spraw e n e Zachodzą przesłank ,

o których jest rl-lowa W art, 46 ust ] pk1 3 Ustawy o odpadach,

W rnyś ań, 155 ustawy z dna 14 czelwca 1960 r, Kodeks Postępowana

Adrnnistlacyjnego(,Dz-l),z2a13l.paz,267zpóż.zn.) decyz]a oslateczna, na mocy

klórej strona nabyla prawo, moze byc W kaźdym czase Za ZgOdą strony Zmienona

ażez al]a| adm n strac] pubj czne], który ]ą Wyda1

Wniosek sporządzony żostał plaw diowo, d atego po przeprowadzenir.]

oostepowanja adrn njsllacy]nego, maiąc do dyspozycji art, 155 Kodeksu Postępowan a

Admin stracyjnego orzeczono iak W seniencj ,

od n]niejszej Cjecyzji

odwoławczeoo W Warszaw]e

doreczenia decyzii,

L]trZyrnuJą:

Ól agencla Och ony środo\Ą sl av P, Stnn.,o, Wsponcy Sp J
05 500 Paseczno, U, oku ck

2. aia

sluży stronie odwołanie do samorządowego ko]egum

za moim pośrednictwem, w termjnje 14 dni od dnia

7.

Do Wiadonrośc]:

] . BUrrn strż [4iaSta Gaiiny P asecżno
05 500 P asecżno, U KościLrszk 5

2, l\larsżalek Województwa |,4ażow eck ego

03 7] 9 Warsżawa U Kłopotowsk eoo 5

V",o/,, 
^oj.\oo,.l 

.l po, o o lo-, "ooo, ,d

00 7]6Warsżawa, u Bartycka ]]0A
4 Przedsjęb orstwo KornUnrkacii Samochodowe],,PoLoNl]s" W Warsżawe s,A

02 305 Warszawa, A , Jerożo msk e ] 44

PlA

,q-]:L , jK
łli 0ti 1,.il1 i ł iiij c,.1]s 

jii

Na podstawe afi, 6 USt. ]

z 2a15, paz.783 z póź.
lozporżądżen a NJin stla

skalbowej (DZ U Nl ']87,

na lachlnek Urżędu M asta

Ustawy ż dna ]6 Stopada 2006 r o opłacie skalbowe] (DZ, U

Zm,) olaż cżęśc l Ust 46 pkt ] żałącżn ka do W/'W Ustawy
FnansóW ż dna 28 Wrzgśna 2007 l W sprawie żapłaty oplaiy
DoZ, ]330], opiaia skalbowa W Wysokośc 308 żł Została u sżczona

Z-ca N
Och

ilł],l(łi Po]ll!tOR. ?, Piasecznji

i:. i]ivLi.7k!v'"!]ka i4
];,;]/]i] |it\!.żl]i.

hi}a wydziału
Srodowisk"

ftĘr ŚwĄthiłwiłz
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